REGULAMIN KONKURSU
„Zwiedzaj z Gildią”
realizowanego w ramach Akcji lojalnościowej

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., z siedzibą
przy ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000104717,
NIP: 782-00-06-169, zwana dalej WGRO S.A..
2. Konkurs „Zwiedzaj z Gildią”, zwany dalej Konkursem, realizowany jest w ramach
Akcji Lojalnościowej i przebiegać będzie w trzech edycjach:
I edycja – od 1 do 31 marca 2017 r.,
II edycja – od 1 do 30 kwietnia 2017 r.,
III edycja – od 1 do 31 maja 2017r..
3. Konkurs organizowany jest dla Uczestników Programu „Produkt z WGRO S.A.”,
którzy spełnią warunek określony w §2 pkt 2.
4. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie.
5. Konkurs przewiduje wyróżnienie najciekawszej odpowiedzi w każdej edycji
Konkursu.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi:
dla I edycji – 14 kwietnia 2017 r.,
dla II edycji – 16 maja 2017 r.,
dla III edycji – 14 czerwca 2017 r..
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.
2.

3.

Uczestnikiem konkursu jest Uczestnik Programu „Produkt z WGRO S.A.”.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest dokonać wjazdów zakupowych na teren
WGRO S.A. w częstotliwości podanej w indywidualnym liście dostarczonym
Uczestnikom.
Jeżeli Uczestnik konkursu nie osiągnie określonego minimum wjazdów
zakupowych w danym miesiącu, nie bierze on udziału w Konkursie
danej edycji.
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4.

Brak uprawnień Uczestnika do udziału w Konkursie w danym miesiącu, wynikający
z braku spełnienia stawianych wymagań nie odbiera Uczestnikom prawa do
uczestnictwa w Konkursie w kolejnych edycjach.
§3
Przebieg Konkursu

1. Rozpoczęcie poszczególnych edycji Konkursu w terminach określonych w §1 pkt 1.
2. Uczestnik konkursu otrzymuje od WGRO S.A. list (pomarańczowa koperta) z informacją
o indywidualnie określonej minimalnej liczbie wjazdów zakupowych w danej edycji,
upoważniającej do udziału w Konkursie.
3. Uczestnik konkursu dokonuje wjazdów zakupowych na teren WGRO S.A. w czasie
obowiązywania każdej edycji.
4. Uczestnik konkursu po uzyskaniu wymaganej liczby wjazdów zakupowych w danej
edycji, zobowiązany jest zarejestrować się w konkursowym oknie rejestracyjnym,
podając następujące dane:
a. imię,
b. nazwisko,
c. miejscowość,
d. telefon kontaktowy.

5.
6.

7.
8.

9.

W celu znalezienia konkursowego okna rejestracyjnego Uczestnik powinien odwiedzić
stronę internetową www.wgro.com.pl, wejść w zakładkę Aktualności, następnie
wybrać pozycję Konkurs „Zwiedzaj z Gildią” i kliknąć wyszczególnione słowo „tutaj”,
które przeniesie go bezpośrednio do okna rejestracyjnego.
Po dokonaniu rejestracji Uczestnik konkursu powinien udzielić odpowiedzi na zadane
pytanie.
Każdy Uczestnik konkursu zobowiązany jest dokonać rejestracji oraz udzielić pisemnej
odpowiedzi w terminie:
I edycja: 5 – 12.04.17 r.,
II edycja: 5 – 12.05.17 r.,
III edycja: 5 – 12.06.17 r..
Wybór Zwycięzcy przez WGRO S.A..
Ogłoszenie Zwycięzcy w terminach:
I edycja – 14.04.17 r
II edycja – 16.05.17 r.
III edycja – 14.06.17 r.
Zwycięzcy konkursu o wygranej powiadomieni zostaną telefonicznie. Jednocześnie
informacja o Zwycięzcach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej
www.wgro.com.pl w zakładce Aktualności.
Przekazanie nagród Zwycięzcom nastąpi w siedzibie WGRO S.A..
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§4
Nagrody
1. Nagrody w Konkursie są następujące:
I edycja – dwuosobowa wycieczka do Chorwacji;
II edycja – dwuosobowa wycieczka do Grecji;
III edycja – dwuosobowa wycieczka do Włoch.
2. Decyzja komisji, co do wskazania Laureatów Konkursu, a także przyznania im nagród jest
ostateczna i nieodwołalna.
3. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani ich
równowartość pieniężną.
§5
Postanowienia końcowe
1. Każdy Uczestnik konkursu dokonując rejestracji na stronie internetowej www.wgro.com.pl
akceptuje niniejszy Regulamin.
2. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu. O zmianach każdorazowo powiadomi Uczestników Konkursu.
3. Konkurs nie jest loterią, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.),
ponieważ wynik Konkursu nie zależy od przypadku.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy WGRO S.A. ani inne podmioty, które biorą
bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzaniu Konkursu.
5. Spory powstałe z tytułu wykonywania zobowiązań wynikających z Konkursu będą
rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą odpowiednim
przepisom kodeksu cywilnego i innych ustaw.
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